
 معاونت پژوهشي واحدها اعتبار پژوهشي بهدستورالعمل تخصیص 

 مقدمه

متولی اعمال سياست های پژوهشی دانشگاه معاونت پژوهشی پردیس ها و دانشکده های مستقل 

از طریق نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضای هيئت علمی و اجرای  بوده ودر سطح واحد مربوط 

ارتقاء ارتقاء جایگاه پژوهش واحد مربوط و به تبع آن،  ، زمينهتصميمات و سياست های دانشگاه

د. لذا ضرورت دارد معاونت های مذکور بتوانند بر اساس ضوابط نپژوهش دانشگاه را فراهم می آور

مصوب و به صالحدید برای تسهيل امور پژوهشی و حمایت موردی از پژوهشگران و برنامه ریزی 

یژه، اعتبار کافی در اختيار داشته باشند. بر همين اساس برای اجرای برخی فعاليت های پژوهشی و

 این دستورالعمل به شرح زیر تدوین می شود:

 موضوع -1ماده 

 %20 حداکثر به ميزان لدانشکده مستق پردیس/هر به معاونت پژوهشی  تخصيص اعتبار پژوهشی

 ( علمی افزون بر اعتبار ویژه اعضاء هيئت ) آن واحد)بيست درصد( اعتبار ویژه کل 

 موارد هزينه -2ماده 

پيشنهاد و تعمير و نگهداری آن ها،  کمك به خرید تجهيزات ضروری و عمومی آزمایشگاهی -2-1

 بودجه( %70) تا سقف  شده از معاونت پژوهشی واحد

دانشکده ای، دانشجویی و سایر طرح های ویژه ای  بينکمك به اجرای طرح های پژوهشی - 2-2

 بودجه( %60) تا سقف  که از سوی معاونت پژوهشی به واحد ها و اعضا واگذار می شود

سخنرانی ها، نمایشگاه ها و فعاليت های مشابه که  کمك به برگزاری کنفرانس ها،کارگاه ها، -2-3

 بودجه ( %40سقف معاونت پژوهشی باشد )تا  ،مجری یا سفارش دهنده آن

  

و تهيه منابع علمی و نرم  مستقل کمك به حمایت از چاپ و نشر مجالت پردیس/ دانشکده -2-4

 بودجه( %30ی مورد تایيد معاونت پژوهشی ) تا سقف افزارها



ودانشجویان در مسابقات علمی داخلی و خارجی و سایر فعاليت  حمایت از شرکت اساتيد - 2-5

 بودجه( %30)تا سقف  اعزام شوندمعاونت پژوهشی  از سوی که  های مشابه

 دستور العمل هزینه کرد موارد فوق همانند هزینه کرد اعتبار ویژه است.  2-6

واحد پژوهشی  /دانشکده مستقل کليه موارد فوق پس از تصویب شورای پژوهشی پردیس/ تبصره:

 قابل هزینه خواهد بود.   مستقل

به تصویب شورای پژوهش و  24/11/13۹4این دستور العمل در دو ماده و یك تبصره در تاریخ 

  .فناوری دانشگاه رسيد

 


